
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY  W  ROKU  SZKOLNYM  2017/2018 

 
1. Proszę o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej od dnia .............. 

2. Dane dziecka: 

Imię i nazwisko - .................................................................................   

Data i miejsce urodzenia - ................................................................... 

Klasa - ...........................  

3.  Adres zamieszkania : 

…………………………………………………………………………………………... 

 

4. Imiona i nazwiska rodziców ( opiekunów) oraz telefony kontaktowe : 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

                  ...………………………………………...... 

                                                                                               (podpis rodzica / opiekuna)   

5. Ważne informacje o zdrowiu dziecka : ........................................................................ 

...........................................................................................................................................

.................................................................................................................................... ....... 
 

6. Informacje dotyczące pobytu dziecka na świetlicy: 
Świetlica szkolna jest czynna od godz. 6.30 do 17.00. 

W razie nieodebrania dziecka ze świetlicy w godzinach jej pracy oraz braku kontaktu z jego rodzicami / 

opiekunami prawnymi, dziecko może zostać przekazane pod opiekę odpowiednim organom.  

Wychowawcy świetlicy ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka od chwili przybycia ucznia 

do świetlicy i zgłoszenia jego przyjścia do momentu odebrania go przez osoby uprawnione.   

Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad dotyczących 

przede wszystkim bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad 

higieny oraz do szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy. Zachowanie dziecka w świetlicy 

ma wpływ na jego ocenę z zachowania. 

 

Orientacyjny czas pobytu dziecka w świetlicy:  od godz. .................... do godz. .................. 

 

7. Informacje dotyczące odbioru dziecka ze świetlicy: 
Dzieci są odbierane ze świetlicy szkolnej osobiście przez rodziców / opiekunów prawnych lub przez osoby 

upoważnione i zgłoszone pisemnie wychowawcom świetlicy, innym osobom dziecko nie zostanie wydane.  

Samodzielnie wyjść ze świetlicy może wyłącznie dziecko posiadające pisemną zgodę rodziców / opiekunów 

prawnych na samodzielny powrót do domu. Jednorazowe upoważnienia czy zezwolenia należy przekazywać 

w formie informacji pisemnej, z aktualną datą i podpisem rodzica / opiekuna. 
UWAGA ! Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka w sytuacji 

samowolnego opuszczenia przez dziecko świetlicy lub terenu szkoły. 

Osoba odbierająca dziecko ze świetlicy zobowiązana jest powiadomić o tym wychowawcę świetlicy. 

Dziecko nie może opuścić świetlicy na telefoniczne polecenie rodzica. Rodzic nie może umawiać się  

z dzieckiem przed szkołą, w szatni itp. 
 

Oświadczam, że moje dziecko będzie odbierane ze świetlicy przez : ...................................                                                                                            

................................................................................................................................................. 

      .…………………………………………………………………………………………….... 

……………………………………………………………………………………………….

.............................................................................................................. ................................... 

             

             



Oświadczam, że zapoznałem (-łam) się z zasadami obowiązującymi w świetlicy. 

Zobowiązuję się do przestrzegania tych zasad oraz do współpracy z personelem świetlicy 

w celu zapewnienia dziecku dobrych warunków pobytu w świetlicy.                        
                                                                                                  

                                                                                                      …………………………………………....... 
                                                                                                                    ( data i podpis rodzica / opiekuna ) 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Wyrażam zgodę  /  nie wyrażam  zgody * na uczestnictwo mojego dziecka w zajęciach 

świetlicowych odbywających się poza terenem szkoły ( np. spacery po okolicy )  

w roku szkolnym 2017/2018. 

                                                                      
 ………………………….................... 

                                                                                        ( data i podpis rodzica / opiekuna ) 

       *  niepotrzebne skreślić      
 

 

 

 

 

 


